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Utbildningsnämnd
Institutionen för global folkhälsa
Protokoll 2020:03
Datum 2020-05-11

NÄRVARANDE
Ordförande

Helle Mölsted Alvesson, GUA

Vice ordförande

Asli Kulane, biträdande GUA

Programdirektorer

Jette Möller, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Asli Kulane, Magisterprogrammet i global hälsa
Annelie Eriksson, tf programdirektor, Masterprogrammet i
hälsoinsatser vid katastrofer

Lärarrepresentanter

Gaetano Marrone
Ritva Rissanen, till kl 16.00
Annelie Eriksson

Representanter från annan KI
institution

Olena Gruzieva, IMM

Studentrepresentanter

Jasper van Heuverswyn, Masterprogrammet i
Folkhälsovetenskap- PHEPI inriktningen
Ahmad Abbadi, Masterprogrammet i FolkhälsovetenskapHPP inriktningen
Sonia Zaccheo, Magisterprogrammet i Global hälsa

Övriga

Claudia Hanson, Internationaliseringsansvarig
Hannele Granström, Grundutbildningsadministrationen
Amina Samulesson, Grundutbildningsadministrationen
Liselott Salomonsson, Studievägledare
Lena Björk, UN-handläggare

Avnämarerepresentanter

Emelie Andersson, till kl 15.30

FRÅNVARANDE
Lärarrepresentanter

Tobias Alfvén

Representanter från annan KI
institution

Niklas Zethraeus, Institutionen LIME

Förkortningar:
FHV – Folkhälsovetenskap
GH – Global hälsa
HIK – Hälsoinsatser vid katastrofer
GUA – Grundutbildningsansvarig
UN- Utbildningsnämnden
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ÄRENDE

FÖRSLAG TILL BESLUT/ÅTGÄRD

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna till nämndens
första digitala möte via Zoom.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Beslut:
Jette Möller utsågs att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:
Föredragningslistans godkändes med en justering:
Ändring av ordningsföljd: § 18 Information från
avnämarrepresentant tidigareläggs i dagordningen då
Emelie Andersson måste lämna mötet tidigare.

§ 4 Anmälan av justerat protokoll
Bilaga 1. Protokoll 2020-03-09

§ 5 Anmälan av ordförandebeslut
Bilaga 2. Ordförandebeslut 2020:01
Kursplaner termin 1 - Rättning av ord,
från course coordinator till examiner
Bilaga 3. Ordförandebeslut
2020:02_Kursplan - 3GB012
Examensarbete i global hälsa 30,0 hp
Bilaga 4. Ordförandebeslut 2020:03
Kursplan - 4FH081 Folkhälsovetenskap - begrepp och
teorier

Beslut:
Att godkänna föregående protokoll med en
korrigering av punkt § 15 Information från masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer. 200–300
sökte programmet, varav 75 sökande uppfyllde
behörighetskrav. Efter genomförde rättelse läggs
protokollet till handlingarna och på GPH UN:s sida
på webben.

Respektive ordförandebeslut presenterades.
Beslut:
Att lägga anmälda ordförandebeslut till handlingarna.
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§ 6 Anmälan av per capsulam beslut
Bilagor 5. Revidering av kursplan
4FH099 Systematisk litteraturöversikt
och meta-analys.

Per capsulam-beslutet saknades i UN:s mapp på KIbox och visades därför på delad skärm.
Beslut:
Att lägga anmält per capsulam beslut till
handlingarna.

§ 7 Anmälan av korrigerade
kursplaner

Behörighetskraven för två kursplaner har rättats.
4FH094 Epidemiologiska metoder för
effektutvärdering av folkhälsoinsatser, 10 hp
Enligt översikten av programmet ska båda
inriktningarna läsa kursen, men behörighetskraven i
kursplanen anger att man endast ska ha läst kurserna
inom inriktning Folkhälsoepidemiologi.
Korrigerat till ”Att studenten med godkänt resultat
genomfört kurser motsvarande 45 högskolepoäng på
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap”.
Efter kallelse och föredragningslista sänts ut, har
behörighetskravet förtydligats med tillägget: ”inom
respektive inriktning” och lyder nu:
”Att studenten med godkänt resultat genomfört kurser
motsvarande 45 högskolepoäng inom respektive
inriktning på Masterprogrammet i
folkhälsovetenskap”.
4FH095 Tillämpad epidemiologi 2 - sjukdomars
bestämningsfaktorer, 14 hp
Den engelska översättningen av behörighetskraven
syntes inte i kursplanearkivet men fanns i
utbildningsdatabasen Selma. Behörighetskraven syns
nu i kursplanearkivet.

§ 8 Nedläggning av kursplaner

Magisterprogrammet Hälsoinsatser i katastrofer
5HK13 60 hp

Föredragande: Annelie Eriksson
Eftersom programmets utbildningsplan från och med
hösten 2019 har uppdaterat från 5HK13 till 5HD19,
har några av programmets kurser getts för sista
gången. Följande kursplaner ska läggas ned:
5HK001 Hälsoinsatser vid katastrofer
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5HK002 Examensarbete
Studenter som inte genomgått kurs med fullgott
resultat får information av studievägledare att
kurserna läggs ned. Studenterna har möjlighet att
slutföra kursen inom 2 år efter dagens datum.
Beslut:
Att lägga in information om att kursen läggs ned
under fliken Beskrivning och rubriken
Övergångsbestämmelser, samt att beslutet (inklusive
kurskoder) gällande att kurserna läggs ned mejlas till
Selmasupport.
§ 9 Status Coronapandemin
Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson

Informationspunkt:
Helle Mölsted Alvesson informerade:
- Institutionens utbildningsverksamhet
genomförs enligt planering. Pga. virusutbrottet
Covid-19 sker undervisning på distans resten
av vårterminen.
- Kursvärderingar: frågebanken har utökats med
13 frågor gällande digital utbildning.
- Ändringar av undervisnings- och
examinationsformer pga. virusutbrottet Covid19, skall dokumenteras och sparas i kursakten.
- Veckovisa avstämningar hålls med vicerektor,
GUA och PD:s med anledning av förändrade
förutsättningar för utbildningsverksamheten
pga. virusutbrottet Covid-19.
- Studentkåren MF deltog på senaste
vicerektor/PD/GUA-mötet. De betonade
vikten av klar och tydlig kommunikation
mellan universitet och studenter, samt vikten
av att kursledare informerar om anledningar
till förändringar av undervisningsmoment. Det
har tagit tid för studenterna att ställa om till
undervisning via Zoom.
- Angående undervisning till hösten: Vid KI är
det upp till varje program att planera om
undervisning ska ske digitalt, på campus eller
vara en blandning av digital- och
campusundervisning, under förutsättning att
inget annat beslutas av ansvariga myndigheter.
Kursledare har förberetts på att vid behov
inleda de första veckorna på höstterminen
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digitalt, ffa. för studenter som eventuellt kan
ha svårt att ta sig till KI. Samtliga
undervisningslokaler för hösten är bokade.

§ 10 Uppföljning studieresa
Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson

Vid föregående möte uppdrogs
studentrepresentanterna att diskutera med övriga
studenter om det är intressant att kombinera
konferensen i Malmö med studiebesöket i
Köpenhamn, och därefter skicka en nya ansökan.
Tillräckligt med svar har inte inkommit för att
möjliggöra en ny ansökan.
Konferensen ”Swedish Global Health
Conference Malmö 2020”, som skulle ha hållits 24
- 25 november 2020, är framflyttad till första halvan
av 2021. Föreslogs därför att studenter på
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap termin 3
åker på studieresa till WHO, Köpenhamn,
höstterminen 2020. När de nya studenterna är på plats
i höst kan övriga program besluta om de vill ansluta
sig till studieresan.
Beslut:
Studentrepresentanterna uppdrogs att inkomma med
nytt förslag som endast gäller för Masterprogrammet i
folkhälsovetenskap, termin 3. Beslut tas via per
capsulam.

§ 11 Information från
studentrepresentanter
Föredragande:
Jasper van Heuverswyn,
Masterprogrammet i
Folkhälsovetenskap- PHEPI
inriktningen,
Ahmad Abbadi, Masterprogrammet i
Folkhälsovetenskap- PHEPI
inriktningen, Sonia Zaccheo,
Magisterprogrammet i Global hälsa

Magisterprogrammet i global hälsa: Studenterna är
upptagna med examensarbete, och har uttryckt
besvikelse över att examensceremonin kommer att
hållas digitalt. Utbildningsledningen vid KI är
medveten om studenternas önskemål, och planerar för
en examensceremoni 2021. Men eftersom det finns en
risk att samtliga avgångsstudenter inte kan närvara
hålls examensceremonin digitalt 4 juni.
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap:
Studentrepresentanterna visade en presentation som
bifogas protokollet.
Problem arbeta i grupp: Studenterna upplever
problem att samarbeta i grupparbeten och önskar
träning i hur man arbetar effektivt tillsammans. Några
exempel på vad som inte fungerar är att man inte
kommunicerar respektfullt med varandra och att det
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uppstår missförstånd pga olika kulturella faktorer.
Institutionens aktivitetsplan för 2020 omfattar
interkulturella heldagssessioner för samtliga
mastersstudenter planerade till september, men har
pga. rådande situationen har planeringen inte kunnat
startas.
Återkoppling digital undervisning: Studenterna
rapporterar problem med digital undervisning som
t.ex. problem med teknik, föreläsare håller inte tiden
och grupparbeten tar längre tid. Inspelade föreläsning
önskas men är inget som planeras pga. GDPR
regelverket och resurser.
Frågor och oro inför höstterminen 2020: Studenterna
undrar om undervisningen blir digital eller på
campus? Studenter, såväl avgiftsbefriade som
betalande, anser att de har sökt ett campusprogram
och vill eventuellt inte fortsätta utbildningen om det
blir fortsatt digital undervisning. Frågan har lyfts med
studentkåren. Studenter oroar sig för om de kan resa
tillbaka till Sverige om de åka hem under
sommaruppehållet. Studenterna rekommenderades att
kontakta Maria Olsson, samordnare för studieavgifter
och stipendier. Programledningen informerade att de
arbetar för att det ska bli campusundervisning i höst.
Om det inte kommer vara tillåtet kommer vi att
anpassa undervisningen till digitalt. Frågan kommer
att lyftas med vicerektor för grund- och avancerad
utbildning vid KI.

§ 12 Information från
Utbildningsadministration

Arbetet vid utbildningsadministrationen fungerar väl.

Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson och Hannele Granström eller
Amina Samulesson

§ 13 Information från GUA
Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson

Helle Mölsted Alvesson informerade:
- För de studenter som är kvar i Sverige under
sommaruppehållet diskuteras möjligheten att
delta i undervisning i svenska språket.
- Programassistent Ida Karlsson har fått ny
tjänst som doktorand på institutionen IMM.
Annons för nya programassistent är
publicerad.
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-

Nuvarande studievägledare Liselott
Salomonsson har fått ny tjänst som
studievägledare på läkarprogrammet vid KI.
Ny studievägledare Malin Sandell börjar 25
maj. Liselott tackas för gott samarbete och
värdefulla bidrag avseende studentperspektiv i
UN.

§ 14 Information från
Internationaliseringsrådet (INT-R)

-

Föredragande: Claudia Hanson

-

Ansökan till Minor Field Studies (MFS)
planerat att öppnas i maj, flyttas fram till tidigt
i höst.
Talia Adamsson, internationell handläggare,
informerar studenter på termin 3,
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap om
utbytesstudier.
Claudia uppmanade studenter att höra av sig
till henne om de har goda idéer vad det gäller
internationalisering.

-

§ 15 Information från masterprogrammen
Föredragande: Jette Möller, Asli
Kulane och Annelie Eriksson

Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer:
- Har inte ändrat mycket i upplägg och schema
med anledning av virusutbrottet Covid-19.
- Digital undervisning och utbildning tar längre
tid och det har visats sig att det är svårt att
följa upp diskussioner efter digitala
grupparbeten. Studenterna är ”Zoomtrötta”.
- Programmet har många gästföreläsare vilket
kräver merarbete av programledningen.
- Studenterna har stort behov av att veta om det
blir campus eller digital undervisning till
hösten.
- Termin 3 består av en kurs och en
internationell praktik som koordineras av
Oviedo. Pga. rådande situation är det inte
möjligt att genomföra praktikkursen.
Programledningen undersöker möjligheten att
byta plats på kurserna.
- Osäkert om ny omgång av programmet kan
starta som planerat till hösten.
Ansökningstiden är förlängt vilket kan komma
att påverka studenternas möjlighet att få visum
i tid.
- Kurs som pågår just nu ges både som
program- och fristående kurs. Några studenter
har avbrutit studierna för att återgå till sina
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ordinarie arbeten som läkare och
sjuksköterskor.
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap:
- Har antagit fler antal studenter för att
kompensera eventuell ökat antal återbud. För
tillfället har 8–10 antagna studenter tackat nej
till sin plats.
- Den 15 maj är deadline för nyantagna
studenter att tacka ja, samt att betala faktura
för betalande studenter. Därefter lägger
antagningen in återbud för de som inte tackat
ja respektive inte betalat. Prognosen är att
antal återbud kommer att öka efter 15 maj.
Plan för reservantagning finns.
- Färre nyantagna studenter än förväntat
kontaktar programledningen.
- Deadline för att lämna in examensarbetet har
passerat. Ett fåtal studenter är försenade med
inlämning. Studenter på termin 2 bjuds in att
lyssna på opponering som troligen hålls via
Zoom där man kan vara upp till 300 deltagare.
- Studenter på termin 2 går för närvarande kurs
på institutionen IMM. PD kommer att
uppmuntra IMM att använda nya
kursvärderingsfrågor gällande digital
undervisning/utbildning.
- Inbjudan till digital examensceremoni för
studenter som går ut globala
masterutbildningar i juni 2020, har just
kommit.
Magisterprogrammet i global hälsa:
- Deadline för inlämning av examensarbetet är
fredag 15 maj. Programledningen är
tacksamma för alla examinatorer som har
ställt upp frivilligt. Programmet vill också
tacka programassistent Ida, som delat sin tid
mellan Magisterprogrammet i global hälsa:
- Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
programmet delat med.
- Angående antagning 2020, gäller samma sak
som för Masterprogrammet i
folkhälsovetenskap.
- Den sena ansökan som varit öppen är nu
stängd. 600 sena ansökningar har inkommit
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-

§ 16 Information från kursuppdrag
inom andra program
Föredragande: Tobias Alfvén

§ 17 Information från fristående
kurser

till samtliga globala masterutbildningar på KI.
Programmet har fått många frågor från
sökande.
7 betalade studenter har få SI stipendier enligt
information från Maria Olsson.

Utveckling pågår. Mycket men samtidigt kreativt
arbete har krävts angående lärandemål i kursen
Global hälsa inför digital undervisning. 60 studenter
deltar i kursen.

Se information punkt § 15 information från
mastersprogrammen.

Föredragande: Helle Mölsted
Alvesson

§ 18 Information från
avnämarrepresentant

Tipsar om sidan www.folkhalsoguiden.se

Föredragande: Emelie Andersson

§ 19 Sammanträden höstterminen
2020

Doodle för höstens möten och heldag kommer att
skickas. Detta möte är studentrepresentant Sonias
sista UN möte. Sonia tackas för gott samarbete,
värdefulla bidrag till UN:s arbete och önskas lycka till
i sin framtida karriär.

§ 20 Övrigt

Den 26 maj kl. 13.00-16.30 håller studenterna i
samarbete med Hampus Holmer en kort konferens,
via Youtube live och Zoom, om global hälsa.
Internationella talare från 3 världsdelar deltar.
Inbjudan kommer skickas till UN-handläggare och
GUA för vidarebefordran till alla och till nyhetsbrev.

Mötet avslutades

Trevlig sommar!

10 (10)

Utbildningsnämnd
Institutionen för global folkhälsa
Protokoll 2020:03
Datum 2020-05-11

Vid protokollet

Lena Björk

Justeras

Justeras

Helle Mölsted Alvesson

Jette Möller

